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Trabzon Vakfıkebir İşadamları Topluluğu TVİT, “Ahilik Haftası”
kapsamında duayen esnaf ve zanaatkarları plaket ile onurlandırdılar. 

İ
şini aşkla yapan esnaf ve 
zanaatkara teşekkür eden 
TVİT üyeleri, “Ahi, 'dürüst' 

demektir. Ahi 'mert' demektir. 
Ahi, 'işinde, gücünde, 
ticaretinde hile-hurdası 
olmayan' demektir.”  Bizlerde 

bu duayen esnaf ve zanaat-
karlarımızdan bunları öğrendik. 
Vakfıkebir RAMADA Otelde 
düzenlenen organizasyona 
halen faal olarak esnaf ve 
zanaatkarlığa devam eden 
yılların tecrübesi isimler 

Av. Mustafa Kamburoğlu, 
Avni Karadeniz, Cemal 
Albayrak, İhsan Turan, Osman 
Çimşit, Osman Küçükarslan, 
Sedat Tahmaz ve İsmail Çalış 
plaketlerini torunlarının ve 
çocuklarının ellerinden aldılar. 

VAKFIKEBiR'iN 

Vakfıkebir İlçesinde uzun 

yıllardır büyük bir hasretle 

beklenen Organize Sanayi 

Bölgesi'nde bacalar tütmeye 

hazırlanıyor. Vakfıkebir OSB'ye 

büyük ilgi gösteriliyor. Şuana 

kadar alınan başvuruların 

OSB'nin sanayi alanının yüzde 

70'ine tekamül ettiği öğrenildi. > Sadık AYDIN 3'de > Ahmet KAMBUROĞLU  2'de

"Vakfıkebir OSB'ye
büyük ilgi " 
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"AHİLİĞİN ÖZELLİKLERİNİN 
GENÇ ESNAFLARA 
AKTARILARAK ÖRNEK OLMASI 
ÖNEMLİDİR"
Yıllardır başarı ile mesleğini yapmış 
ve yapmaya da devam eden esnafa 
teşekkür eden TVİT üyeleri adına 
Murat İslam, “Ahilik Haftası 
kutlamaları çerçevesinde geçmişten 
bu yana yapmış oldukları örnek 
çalışmalarından dolayı 
onurlandırmak amacıyla Ahilik 
Haftası'nı anımsatan bir plaket 
veriyoruz. Belki maddi değeri yok, 
ama manevi değeri olduğunu 
düşüyorum” dedi. Murat İslam 
sözlerine şöyle devam etti, Ahiliğin 
özelliklerinin genç esnaflara 
aktarılarak örnek olması dileğinde 
bulundu. Bizler büyüklerimizden 
öğrendiğimiz “Ahilik; kardeşlik, birlik, 
beraberlik, toplayan ticareti ile ahlakı 
buluşturan bir hayat felsefesidir. 
Ortaya koyduğu temel ilkelerle 
toplumun tüm kesimlerini 
kaynaştıran, bütünleştiren ve millet 
olma bilincini Anadolu topraklarına 
yayan bir düşünce sistemidir. Ahilik 
prensipleri, yüzyıllar boyunca hem 
esnaf ve sanatkarlarımız, hem de 
Anadolu insanı için şaşmaz bir ölçü 
ve kılavuz olmuştur. Ahilik 
anlayışının temelinde insan vardır. 
Ticari ve toplumsal hayatta iş ve 
meslek hayatında dürüstlük ve 
güvenirlik, hak ve hukukuna saygılı, 

şefkatli, cömert ve gelecek nesillere 
bu kültürün en doğru şekilde 
aktarılmasını sağlamak bizim tarihi 
ve sosyal sorumluluğumuzdur” dedi.
“Ahİ 'DÜRÜST' DEMEKTİR”
Duayen Esnaf ve Zanaatkarların 
ortak düşüncesi ise,  “Büyükliman 
Havzasında eskiden tüm esnafların 
saygı ve sevgi çerçevesinde 
birbirlerine yardımcı olduğunu ve 
bütün zorluklara rağmen bir bütün 
halinde tek yumruk dışa karşı hep 
birlikte hareket ettiklerini belirttiler. 
Ayrıca, iyi huylu ve güzel ahlaklı 
olmak, iş hayatında kin, hasetlik ve 
gıybetten kaçınmak, şefkatli, 
merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve 
dürüst olmak, alçak gönüllü olmak 
büyüklükte gururdan kaçınmak, dost 
ve arkadaşlara tatlı sözlü, samimi 

güler yüzlü ve güvenilir olmak, 
insanların işlerini içten, gönülden ve 
güler yüzle yapmak, daima iyi 
komşulukta bulunmak, komşusunun 
eza ve cahilliğine sabretmek, hata ve 

kusurları daima kendi nefsinde 
aramak, örf adet ve törelere uymak, 

helal kazanç sahibi olmak. 'Ahi' 
dediğin 'dürüst' demektir. 'Ahi' 
dediğin 'mert' demektir. 'Ahi' dediğin 
'işinde, gücünde, ticaretinde hile, 
hurda olmayan' demektir. Selçuklu 

İmparatorluğu döneminden 
Osmanlılara kadar gelen, Anadolu'da 

yeşermiş bir kültürün devamıdır. 
Anadolu'da gelişmiş olan bu Ahilik 
kültürü birçok gelişmiş sanayi 
ülkesinin, birçok teknolojide belirli 
yerlere gelmiş ülkelerin aslında iş 

hayatlarına vermeye çalıştıkları 
modern dilde kalite kontrol, modern 
dilde tüketici hakları, modern dilde 
sanatta, zanaatta, kalite ve estetik 
iddiaları gibi bir takım konuları ahlaki 
misyon yüklenmiş bir insanın 
yapabileceğine olan inançtan 
hareket ediyor. Bizim esnafımız 
budur.” Dediler. Bu güzel genç iş 
adamları topluluğunun bu nazik 
davranışlarından dolayı onur 
duyduklarını dile getiren duayen 
esnaf ve zanaatkarlar, örnek 
alınacak bir birliktelik sergileyerek bu 
tür sosyal faaliyetlere değer veren bir 
gençlik olması, geleceğimizin 
teminat altında olduğunu görmek 
bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu 
davranış örnek alınması gereken bir 
davranıştır diyerek teşekkür ettiler. 

Ahmet KAMBUROĞLU

BAŞ
YAZI

“BİRLİK OLMAK"
Neden bizim ilçemizde de birlik beraberlik 

olmasın...

Bu bir gelenek haline gelip, her yaştan 

herkesin el ele vererek bir şey yapması, 

ilçenin önünü açmamız gerektiğini 

düşünüyorum...

Ne olursa olsun, bir olmak, diri olmaktır...

Ne yapılacaksa yapılsın, birlikte 

yapalım...

Bir akıl alınacaksa, hep beraber verelim...

Tartışmak, o işi iğneden ipliğe kadar 

değerlendirmek veya sık dokumak iyi 

değil mi?

Her şeyi birileri yaparsa, bazı zaman 

bocalama olabilir. Bir insanın üzerine 

fazla yüklenmek, o insan iş kaybına yol 

açar düşüncesindeyim...

Neden hiç kimse, kimsenin arkasında 

durmaz. Geçmişte de böyleydi, şimdide 

böyle...

Bu ilçede birine bir şey olduğunda, top 

yekun neden arkasında dim dik 

duramıyoruz...

Neden herkesi yalnız bırakıyoruz...

Bu ilçedeki olan birçok şey başka ilçede 

yok...

Siyaseten güçlüyüz, ticari yönde 

güçlüyüz, insanlık yönünde güçlüyüz 

ama birlik-beraberlikte zayıf...

Bazı insanlar var ki, dedikodu ile 

birilerinin kuyusunu kazmaya devam 

ediyor...

Biz bir olacağımıza, birilerinin nasıl 

ayağını kaydırırız düşüncesindeyiz...

Neden böyle?

Biz bize lazımız, başkası bize lazım değil 

ki...

Bazı kişiler var ki, saman altından su 

yürütürcesine, kendinin yapılacak olan 

işlerini devam ettiriyor, yaptırtıyor...

Ne diyelim ki, ben yine birlik-beraberlik 

yanayım...

Birlik olduğumuzda, bu bilekler hiç bir 

zaman bükülmez...

Hayırlısı diyelim...

***************************

Ahilik Haftası nedeni ile geçtiğimiz hafta 

sonu TVİT grubu olarak, ilçemizde 

yıllardır esnaf olarak halen devam eden 

büyüklerimizi ağırladık...

Onlar bizim değerlerimizdir, onlardan 

daha çok öğreneceklerimiz var.

Konu konuyu açtı ve eskilerden 

konuşmaya başladık...

Onlar anlattı, biz dinledik...

Değerlerimizi hiç bir zaman unutmamız 

gerektiğini düşünüyorum...

Geçmişte onların yaşadıklarını bizler 

yaşamıyoruz. Ne zorluklarla bu günlere 

kadar geldiler...

Aslında her birinin yaşadıkları ve 

gördükleri kitap olacak cinsten...

TVİT grubu olarak, Ahilik Haftası 

dolayısıyla kendilerine birer plaket 

yaptırarak, kendilerini bir kez daha onore 

etme fırsatını bulduk...

TVİT ÜYELERİ DUAYEN ESNAF ve 
ZANAATKARI ONURLANDIRDILAR

TRABZON VAKFIKEBİR İŞ ADAMLARI TOPLULUĞU



Büyükliman
Postası 3 19.10.2018GÜNDEM

VAKFIKEBİR'İN EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgesi'nin faaliyete 

geçebilmesi için çok büyük bir 
gayretle çalışan Vakfıkebir 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta,  gelinen son durumla 
ilgili olarak bilgiler verdi.
810 DÖNÜMLÜK ALANDA 65 
ADET SANAYİ PARSELİ 
Başkan Muhammet Balta, 
“Vakfıkebir Organize Sanayi 
Bölgemiz, ilçemizin 4,5 km 
güneyinde olup yaklaşık 810 
dönümlük alanda yer 

almaktadır.  Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımızın kredi 
desteği ile Müteşebbis 
Heyetimizin sorumluluğunda 
kurulan Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgemize ait 
hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 
Ölçekli İmar Planları 
05.04.2018 tarihinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştır. Planlama 
alanında; 3 adet 10.001-20.000 
m² D tipi, 13 adet 7.001-10.000 
m² C tipi, 21 adet 5.001-7.000 

m2 B tipi, 28 adet 3.000-5.000 
m2 A tipi olmak üzere toplam 
65 adet sanayi parseli yer 
almaktadır. 08.05.2018 
tarihinde Altyapı Proje yapım 
ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 
hazırlanan Şeritvari Haritalar, 
Yol Avan Projeleri onaylanmış 
olup; Zemin araştırma 
Raporunun hazırlanması için 
Bakanlık personelleri 
kontrolünde proje müellifince 
arazi çalışmaları tamamlanmış, 
rapor hazırlık aşamasındadır.
 BAŞVRULAR DEVAM 
EDİYOR 
Başvuruların alınmaya devam 
ettiği Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgesi'ne Gıda 
Ürünlerinin İmalatı, Ağaç-ağaç 
Ürünleri İmalatı, Kauçuk-Plastik 
Ürünlerinin İmalatı, Giyim 
Ürünlerinin İmalatı, Kağıt ve 
kağıt Ürünlerinin İmalatı, Mo-
torlu Kara Taşıtı-Treyler İmalatı, 
Ana Metal Sanayi, Fabrikasyon 
Metal Ürünleri İmalatı, İnşaat 
Ürünleri İmalatı, Diğer Metalik 
Olmayan Mineral Ürünlerin 
İmalatı, temel Eczacılık 
Ürünlerinin ve Eczacılığa İlişkin 
Malzemelerin İmalatı gibi 
sektörler başta olmak üzere 31 
adet firma tarafından başvuru 
yapılmıştır. Yapılan başvurular 
onaylı İmar Planımızda yer 
alan Sanayi alanının yaklaşık 
70'ine tekamül etmektedir. 

ÇİFT GİDİŞ ÇİFT GELİŞ YOL  
OSB yolunun 25 metre 
genişliğinde çift gidiş çift geliş 
olarak imar planına işlendiğini 
belirten Başkan Muhammet 
Balta, “Yolun karayolları ağına 
alınabilmesi için girişimlerimiz 
devam ediyor. Yılsonuna kadar 
altyapı projesi tamamen 
bitecek ve altyapının yapım 
aşamasına gelinecek. Yüce 
Allah nasip ederse 2019 yılı 
içerisinde de altyapının yapım 
ihalesini gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz.  Organize Sanayi 
Bölgemize yatırım yapmayı 
planlayan yatırımcılarımızın 

çevre kirliliği oluşturmayan, 
gıda ürünleri imalatı, içecek-
lerin imalatı, tütün ürünleri ima-
latı, tekstil ürünlerinin imalatı, 
giyim eşyalarının imalatı, deri 
ve ilgili ürünlerin imalatı, ağaç-
ağaç ürünleri ve mantar 
ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt 
ürünleri imalatı, kayıtlı medya-
nın basılması ve çoğaltılması, 
kok kömürü ve rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı, kimya-
salların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı, temel eczacılık ürün-
lerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı, kauçuk 
ve plastik ürünlerin imalatı, 

diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı, ana metal 
sanayi, fabrikasyon metal ürün-
leri imalatı, bilgisayar elektro-
nik ve optik ürünlerin imalatı, 
elektrikli teçhizat ima-latı, 
başka yerde sınıflandırıl-mamış 
makine ve ekipman imalatı, 
motorlu kara taşıtı, treyler ve 
yarı treyler imalatı, diğer ulaşım 
araçlarının imalatı, mobilya 
imalatı, makine ve ekipmanla-
rın kurulumu ve onarımı gibi 
sektörler başta olmak üzere 
tahsis için acele ederek biran 
önce başvurula-rını yapmaya 
davet ediyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKLİMAN MAHALLESİ ŞANTİYE GİBİ 

AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

akfıkebir İlçesinde Amatör Spor VHaftası Etkinlikleri kapsamında 
yapılan faaliyetler ile ilgili açıklamada 
bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil şunları söyledi. Konu 
hakkında açıklamalarda bulunan 
Müdür Civil, “Amatör Spor Haftası 

kapsamında yapılan faaliyetler ile 
farkındalık oluşturularak vatandaşların 
düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına 
özendirilmesi, İlçe spor merkezlerine 
kayıt yaparak spora başlayan 
çocukların müsabaka tecrübesi 
kazanması ve buna yönelik müsabaka 

düzenlenmesi, sezon öncesi takımların 
hazırlık performanslarını görmeleri, 
yetenek taraması yapılarak spora 
yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin 
bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı 
sporcularımızın halkımıza tanıtılması, 
yeni bireylerin spora kazandırılması, 

amatör branşlara gerekli desteğin 
verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk 
duygusunun oluşturulması yoluyla kişi 
ve kurumların sponsorluk yapmaya 
teşvik edilerek spora katılımın üst sevi-
yede sağlanması amacıyla ilçemizde 
Amatör Spor Haftası etkinlikleri dü-

zenlenmiştir” dedi. Civil, Hafta boyunca 
yarışmalara katılan sporcu, antrenör 
ve görevlilere başarı dileklerinde 
bulunarak Emeği geçen okul idarecileri 
ve beden eğitimi öğretmenlerine, yarış-
malara ilgi gösteren sporcu ailelerine 
teşekkürlerini iletti.

Vakfıkebir İlçesinde uzun yıllardır büyük bir hasretle beklenen 
Organize Sanayi Bölgesi'nde bacalar tütmeye hazırlanıyor

B
üyükliman Mahallesi'nde 
daha önce altyapı (yağmur 
suyu, kanalizasyon vb.), su 

şebekesi hattı ve elektrik tellerinin 
yer altına alınması çalışmalarını 
tamamladığını ifade eden 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta, “Şimdide 
üstyapı çalışmaları ile birlikte 
sağlam temeller üzerinde 
hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz.  
Anlayış ve sabır gösteren tüm 
Büyükliman Mahallesi halkımıza 
teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan 
Muhammet Balta, “Vakfıkebir'in 
bugününe değil, yarınına, gelece-
ğine talibiz. Altyapı problemlerini 
çözerek üstyapı yatırımlarını yap-
mak istiyoruz. Yık yap olmasın, 
kaynaklarımıza yazık etmeyelim 
diyoruz. Kurumsal yapısıyla, öz 
kaynaklarıyla, kişiye bağlı 
olmayan bir Vakfıkebir Belediyesi 
oluşturma gayretindeyiz. Her 
attığımız adım vatandaşlarımızın 
talepleri doğrultusunda olmuştur. 
Hizmetin hızını ve kalitesini 
artırdıkça isteklerin bireyselleşti-
ğini görüyoruz. Birinci önceliğimiz 
toplumsal hizmetlerdir. Bireysel 
hizmet noktasında, vatandaş-
larımıza önceliklerimizi anlatıyor, 
duruşumuzu onların takdirlerine 
bırakıyoruz. Hiçbir zaman vatan-
daşımızın yüzüne söyleyemed-

iğimizi arkasından söylemedik. 
Bundan sonra da şeffaf bir şekil-
de herkese eşit hizmet götürme 
gayreti içerisinde olacağız. Hiz-
met için tüm gücümüzle çalışı-
yoruz. Sonuçta takdir halkımı-
zındır. İnsanlarımız bizlere 

güvendi, destek verdi, çok ciddi 
bir sorumluluk taşıyoruz. Hizmet 
ederken sadece ilçe halkımıza 
değil, bizi Yaratan Yüce Allah'a 
da hesap vereceğiz düşüncesini 
hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmıyoruz” dedi. 

Toprak işleri, sanat yapıları,
yağmur suyu (drenaj hattı), 

çevre düzenlemeleri ve 
parke taşı döşeme işleri 

çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



Büyükliman
Postası YORUM - İLAN4 19.10.2018

Vakfıkebir İlçe Müftüsü

Osman KOYUNCU

Yaklaþýk 60 yýldýr Türkiye AB kapýsýnda 

beklemektedir. Hiçbir ülke bu kadar 

beklememiþtir. Þimdi Sayýn R.T. Erdoðan 

ya evet deyin ya da hayýr bu iþi bitirelim, 

bu kadar beklemek olmaz. Doðrusu, 

dýþarýdan bakýldýðýnda bu gibi sözler haklý 

gibi görünüyor.  Türkiye'nin AB'ye 

girmemesinin bence ana nedeni þudur. 

Türkiye'de bütün hukuk sistemi ve eðitim 

kurallarýn temelini Kemalizm ilkeleri 

oluþturuyor. AB, diyor ki bize evrensel 

hukuk kurallarý ve eðitim sistemi ile gelin. 

Burada kiþilere özel hukuk kurallarý yoktur, 

bütün kurallar akýl ve ilmin gereði ne ise o 

þekilde evrensel ilkelere göre 

hazýrlanmýþtýr.  Diyorlar ki bizdeki 

kurallarýn hiç birinde, Almanya veya 

Fransa gibi ülkeleri kuran liderlerin ilkeleri 

yoktur. Bir kural, eðer ilmi ölçülere 

uyuyorsa, o kural, ister komünizmden ister 

faþizmden isterse de Kurandan alýnma 

olsun bizim için fark etmez diyorlar.  Bizim 

devlet sistemimiz de diyor ki, bizler 

Kemalizm ilkeleri ile AB'ye gireceðiz. 

Bizler kanunlar ve kurallarla, eðitim 

sistemini kullanarak zorla Kemalizm'i 

insanlarýn beynine çakarak sevdirmeye 

çalýþacaðýz. Allah, sevgiyi kalplere 

býrakmýþtýr ve buna yaratýlýþta bir 

sýnýrlama getirmemiþtir. Ýsteyen þeytaný, 

isteyen peygamberleri, isteyen de Allah'ý 

sever, mükâfat ve cezasý ahrettedir. 

Sevgide zorlama olamaz ve olmamalý. 

Ýnsanlara yapýlacak en büyük zulüm ve 

adaletsizlik, kalplerindeki sevgi ve 

akýllardaki düþüncelerine zor kullanarak 

karýþmaktýr. Þimdi hükümet, haktan AB'ye 

girmek isteyip istemediklerini ölçmek için 

referandum yapmak istiyormuþ.  Bence bu 

ülkeye yapýlacak en büyük haksýzlýktýr. 

Çünkü meyde kullanýlarak devamlý AB 

kötüleniyor. Þimdi küçük çocuklardan 

akýllý telefonla oynamak isteyip 

istemediklerini ölçmek için oylana yapmak 

veya beþ yaþýndaki çocuklara okula gitmek 

istiyor musunuz istemiyormuþsunuz 

þeklinde anket yapmak nasýl olur? 

Hükümet AB istedi diye zinayý suç 

kapsamýndan çýkardý da anket mi yaptý. En 

kötü þeyi anketsiz kabul ediyorsun fakat 

çok önemli þeyde, ortalama 400 kelime ile 

iletiþim kuran, ilmi seviyesi çok düþük bu 

topluluktan AB konusunda bir görüþ almak 

istiyorsun. Bu 60 yýllýk hükümetler hep deli 

miydi de hep AB'ye girmek için gayret 

göstermiþler, 60 yýllýk süre zarfýndaki 

hükümetler vatan düþmaný mýydý? Sanýrým 

onlarýn, AB konusunda doðru olaný 

yaptýlar. Bizler kendi kendimize adam gibi 

bir anayasa yapýp evrensel bir hukuk 

sistemini 90 yýlda oluþturamadýk, inþallah 

kendi dini ve milli,  evrensel ölçülerimiz ile 

AB sayesinde bir hukuk sistemimiz ve 

anayasamýz olur. 

TÜRKİYE NİÇİN AB'YE GİREMİYOR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN879732

T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2018/12 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Şalpazarı, Gültepe Mahallesi Yokuş mevkii, 451 Ada, 16 Parsel, 
Satışa konu taşınmaz tapuda fındıklık olarak kayıtlıdır. Taşınmaz taşıt yoluna 5-60 metre 
mesafededir. %20-30 meyillidir. Belediye sınırları dahilindedir. İmar planında kalan kısmı umumi 
hizmetlere kalan alana( park) isabet etmektedir. İlgili taşınmazın büyük kısmı imar planı dışında olup 
mevcut kadastro parselidir.
Adresi   : Gültepe Mah. Yokuş Mevkii Şalpazarı / TRABZON
Yüzölçümü  : 1.805,98 m2  
Kıymeti   : 39.731,56 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 13/12/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 07/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

MHP'DE YENİDEN GÖREVLENDİRİLDİ
Görevlendirme ile göreve gelen Beşikdüzü MHP İlçe Başkanı 
Erdal Açıl kurucu başkan olarak yeniden atandı. 

Konu ile ilgili olarak MHP Beşikdüzü İlçe 
Başkanlığında yapılan açıklamada; “ 

Bugün itibari ile Genel Başkanımız Devlet 
Bahçeli beyin talimatı ve Trabzon İl Başka-
nımızın teveccühü ile Trabzon il ve ilçelerinin 
yeniden yapılanmasında Beşikdüzü ilçe kurucu 
başkanlık görevi yine yeniden ilçe başkanımız 
Erdal Açıl a verilmiştir” denildi. Beşikdüzü MHP 
İlce Başkanı Erdal Açıl ise,“Genel Başkanımız 
ve genel merkezimizin bize yine aynı yerde 
görmek istemesi dolayısıyla gururluyuz. Her 
zamankinden daha da fazla çalışacağımızdan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milliyetçi 
Hareket Partisi önümüzdeki yerel seçimlere 
Beşikdüzü'nde dengeleri bozacak şekilde 
hazırlanmaktadır” denildi. 

EFSANE MATEMATiKÇi 
HAYATINI KAYBETTi

Vakfıkebir Lisesi'nin efsane 
Matematik Öğretmeni olarak 
tanının, içlerinde TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta'nın da bulunduğu çok sa-
yıda önemli şahsiyetin öğret-
menliğini yapan ve Beşikdü-
zü'nde ikamet eden Burhan Aşçı 
geçirdiği rahatsızlık sonucunda 
hayata veda etti. Burhan 
Aşçı'nın cenaze namazı 15Ekim 
2018 Pazartesi günü öğle na-
mazına müteakiben Beşikdüzü 
Merkez Çakmak Camiin de 
kılınarak Akkese Mahallesi'n-
deki aile kabristanlığında top-
rağa verildi.  Merhuma Allah'tan 
rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
BURHAN AŞÇI KİMDİR?
Emekli Matematik Öğretmeni 
Burhan Aşçı, 1940 yılında 
Vakfıkebir'de doğdu. 1961 
yılında Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Matematik bölümünü 

bitirdi. 1966 yılında İkizdere 
Ortaokulu'ndan Vakfıkebir 
Lisesi'ne atandı. 1974 yılında 
müdür yardımcılığı, 1978-1980 
yılları arasında Fatih Eğitim 
Enstitüsü Matematik Öğretmen-
liği görevlerinde bulundu.1980 
yılında tekrar Vakfıkebir Lisesi 

Matematik öğretmenliğine 
atandı. 15.7.1996 yılında 
yıllarca emek verdiği Vakfıkebir 
Lisesi"nden emekli oldu. Yüzler-
ce öğrenci yetiştiren Burhan 
Aşçı, 'Modern Matematik' kavra-
mının Vakfıkebir'deki ilk 
uygulayıcısıdır.

Büyükliman Yöresi'nin efsane eğitimcilerinden birisi olan Vakfıkebir Lisesinin 
efsane öğretmenlerinden Burhan Aşçı 78 yaşında hayatını kaybetti.

FATMA TEYZEYİ EBEDİYETE UĞURLADIK
Vakfıkebir İlçesi Körez Mahallesinden Merhum Tapu Sicil Müdürü 
Yusuf Ziya Alp'in eşi Fatma Alp Hakkın rahmetine kavuştu.

irgül Alp, Şaduman Şener, Perihan BAlp, Zehra Hacıfettahoğlu, Şengül 
Alp, Nermin Hacımemişoğlu ve Ayşegül 
Şan'ın annesi, İsmail Şener, Araştırmacı - 
Yazar İsmail Hacıfettahoğlu, Turan 
Hacımemişoğlu, merhum Reşat Alp ve 
Yılmaz Şan'ın kayınvalidesi olan Fatma 
Alp 13 Ekim 2018 cumartesi günü öğle 
namazına müteakiben Vakfıkebir Merkez 
Eski Cami'de kılınan cenaze namazının 
ardından Körez Mahallesi'ndeki aile 
kabristanlığında toprağa verildi.  
Merhume Teyzemiz Fatma Alp'e Allahtan 
rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 
baş sağlığı diliyoruz. 

Önümüzdeki günlerde aday 
adaylığı ile ilgili geniş bir 

açıklama yapacağını ifade 
eden CHP Beşikdüzü 
Belediye Başkan Aday Adayı 
Cemil Bozbaş, daha 
yaşanabilir ve daha mutlu bir 
Beşikdüzü için gayret göste-
receğini söyledi: Bozbaş, 
“İstihdam oluşturacak 
yatırımlar yaparak göçü önle-
meyi hedefliyorum. Belediye 
bütçesinden bir kuruş harca-
madan özellikle kırsal 
kesimler de sosyal projeler 
yapmayı planlıyorum. İnsan 
odaklı yaşama önem 
vereceğim. Beşikdüzü'nün 
erozyona uğrayan misyonu-
nu eski haline döndürmek 
istiyorum. Beşikdüzü'nü 
coğrafi konumuna uygun 
merkez bir kent haline 
dönüştürmek için çok 
çalışacağım” dedi. CHP'nin 
bir diğer Belediye Başkan 
Aday Adayı Doç. Dr. Mehmet 
Yıldızlar ise, yaşamı boyunca 
yaptığı tüm akademik 

çalışmaların yanı sıra, yazdığı 
kitaplarla eğitim camiasına 
büyük katkılar sağlayan bir 
isim. Yıldızlar, “Hayatım 
boyunca eğitimi her zaman 
ön planda tutmuş ve 
sorgulayabilen bir toplumun 
fikrini savundum. Bu gün bir 
Beşikdüzü sevdalısı olarak 
halkımızın ve esnaflarımızın 
talepleri doğrultusunda 
yapılabilecek projeleri en kısa 

zamanda hayata geçirmek 
adına halkımızın teveccü-
hünde talip oluyorum” diye 
konuştu. Doç. Dr. Mehmet 
Yıldızlar'da önümüzdeki 
Cuma günü aday adaylığı ile 
ilgili bir basın açıklaması 
yapacak. Beşikdüzü'nden 
Ramis Uzun, Cahit Erdem ve 
İlçe Başkanı Şakir Yenigün'ün 
de CHP'den aday adayı 
olması bekleniyor. - 

BEŞİKDÜZÜ CHP'DEN ADAY ADAYI OLDULAR 
Beşikdüzü ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan 
adaylığı için Cemil Bozbaş ve Doç Dr. Mehmet Yıldızlar başvuru yaptılar. 

CEMİL BOZBAŞ MEHMET YILDIZLAR



Büyükliman
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Arçelik’le büyük yenileme
hareketi baþlýyor!
Markası ne olursa olsun eski beyaz eşyanızı evinizden alalım, 
yenisini 1.000TL’ye varan indirimle verelim.

GÜVEN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ İLETİŞİM VE SERVİS HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.
Kemaliye Mahallesi Hacı Ziya Habiboğlu Cad.   No: 11/A   Tel.: 0 462 841 51 20  VAKFIKEBİR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                        Basın ILN879691

T.C.
VAKFIKEBİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2018/18 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir, Tarlacık Mahallesi Ev Bahçesi mevkii 113 Ada, 16 
Parsel, Satışa konu taşınmaz tapuda fındık bahçesi ve tarla olarak kayıtlıdır. Belediye imar planı 
dışındadır. Kadastro parseli niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde fındık üretiminin yapıldığı, 30-35 
yaşlarında tombul fındık çeşidinin hakim olduğu, %25-30 arasında meyilli olduğu, Tarlacık 
mahallesine ulaşımın beton ve asfalt yol ile sağlandığı, yol, su elektrik imkanlarından yararlandığı 
anlaşılmıştır. Parselin arazi değeri 705.044,61TL olarak hesaplanmıştır. Muhsedat değeri ise 3800TL 
olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz üzerinde 3 adet yapı bulunmaktadır. 1.nci YAPI: Zemin kat+1. kat+2. 
kattan oluşmaktadır. Zemin kat alanı 60² , 1.kat ve 2.kat taban alanı 111m² olarak tespit edilmiştir. 
Zemin katın ve 1. katın ortalama 20-25 yıl önce inşaa edildiği, 2 kat ise 3-5 yıllık bir yapıdır. Binada tüm 
ilamaktlar tamamlanmış durumdadır. Dış boyası yapılmış pencereleri pvc malzemeden inşa 
edilmiştir. Çatı örtüsü sac kaplıdır. Çatıda güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi mevcuttur. Bu yapının 
toplam değeri 150.072TL olarak hesaplanmıştır. 2.YAPI ; Zemin kat+1.kattan oluşmaktadır. Zemin kat 
alanı 105 m², 1.kat taban alanı 80m² olarak tespit edilmiştir. Binanın zemin katının dış boyası 
bozulmuştur durumdadır. Pencereleri ahşap çerçevelidir. Bir kısmının çatı örtüsü yoktur. Bir kısmının 
üzerinde 1.kat vardır. Bina yaklaşık 25-30 yıl önce inşa edilmiştir. Binanın 1.katının dış boyası henüz 
yapılmamıştır. Diğer imalatları tamamlanmış durumdadır. Çatı örtüsü sac kaplıdır. PVC çerçevesi ısı 
camlıdır. Bu yapının değeri 115.055,20TL olarak hesaplanmıştır. 3.YAPI: tek katlı ahır niteliğindedir. 
Üzerinde çatısı yapılmamıştır. Dış ve iç sıvası yapılmamış durumdadır. Betonarme yapıdır. Taban 
alanı 28m² olarak ölçülmüştür. Bu yapının değeri 11.200TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi   : Tarlacık Mah. Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
Yüzölçümü  : 14.137,65 m2  
Kıymeti   : 985.171,81 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 17/01/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 11/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri  : Vakfıkebir Hükümet Konağı İcra Dairesi Vakfıkebir Trabzon -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Satış şartları  : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli 
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2018/13 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Trabzon İl, Vakfıkebir Kemaliye Mahallesi Kozvar Bahçesi Mevkii, 142 Ada, 
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içinde yetişmiş olan çeşitli ağaçların gölgesinde kalmış olduğu için ekonomik ürün verebilecek 
durumda olmadığı anlaşılmıştır. Arazi %20-25 meylidir. Merkeze uzaklığı 3-4 km'dir. Taşınmaz 100-
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117.000TL'dir. 2.YAPI: Ahır olarak kullanılmaktadır. 60m² taban alanına sahip tek katlı blok tuğladan 
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Yaklaşık 10m² olan, ahşap direkler ile inşa edilmiş, kenarları tahta çakılarak oluşturulmuş, çatı kısmı 
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Yaklaşık 6m² alanındadır. Bu yapının değeri 459TL'dir.
Adresi   : Kemaliye Mah. Kozvar Bahçesi Mevkii Vakfıkebir / TRABZON
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miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  
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rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

Beşikdüzü ilçesi eski 
esnaflarından Merhum 

Mustafa Terzi ve Fatma 
Terzi'nin Vakfıkebir Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
(METEM) özel öğrenci eğitim 

öğretmeni olarak görev ya-
pan kızları Tuğba ile Vakfıke-
bir İlçesinden Emekli Ali 
Limandal ve Emine Liman-
dal'ın oğulları Vakfıkebir 
Atatürk Orta Okulu Mü-
dür Yardımcısı Fatih bir 
ömür beraberliğe evet 
dediler. Tuğba ile Fatih'in 
nikahlarını Vakfıkebir Be-
lediye Başkanı Muham-
met Balta kıydı. Genç 
çiftlerin evlilik cüzdanla-
rını aynı kurumda Müdür 
olarak görev yaban ve 

beraber çalıştık-ları Ahmet 
Altın tarafından verildi. Tuğba 
ile Fatih'in düğün törenlerine 
genç çiftlerin eş, dost ve ak-
rabalarının yanı sıra çok sa-

yıda davetli katıldı. Bizlerde 
genç çiftlere evlilikle noktala-
dıkları bu mutlu beraberlikle-
rinin sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

TUTUĞBA İLE FATİH EVLENDİLER
Web Sitemizden

Takip 

Edebilirsiniz.

www.buyuklimanpostasi.com
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BAŞKAN SAYIN'DAN "16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ" AÇIKLAMASI
FAO bu yıl Dünya Gıda 

Gününün AÇLIĞA SON 
teması çerçevesinde 
kutlanmasını kararlaştırmıştır.
AÇLIĞA SON
Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Erol Sayın yaptığı 
açıklamada; Açlık; Bu gün 
Dünya insanının yaşadığı en 
önemli sorunların başında 
gelmektedir. Yaklaşık 850 
Milyon insan açlıkla savaş-
maktadır. Bunun sebebi, 
yetersiz gıda üretimi değildir. 
Çarpık ve adil olmayan dünya 
düzenidir. Bu gün açlık çeken 
insan sayısının 3 katı düzeyde, 
çoğunluğu gelişmiş ülkelerde 
olmak üzere 1 Milyar 600 
Milyon aşırı kilolu ve 715 
Milyon obez insan bulunmakta-
dır. Bir tarafta açlık, bir tarafta 
obezite sorunu yaşanmaktadır. 

Dünya kaynaklarını aşırı bir 
şekilde tüketen belli zümreler, 
aşırı beslenmeden dolayı sağ-
lık problemleriyle uğraşırken, 
açlığın ve yetersiz beslenmenin 
pençesinde kıvranan 850 mil-
yon insan açlıktan ölmezlerse 
bile yetersiz ve kirli su nedeni 

ile ölüm tehdidi altında yaşa-
maktadırlar. Bunun yanında; 
israf çok yüksek seviyelere 
ulaşmıştır. Yıllık olarak israf 
edilen gıda miktarı 1.3 Milyar 
ton dolayındadır. Bu miktar, 
Dünyadaki açlık sorununu 
çözebilecek düzeydedir. 

Bununla birlikte; Her geçen gün 
artan dünya nüfusunu, yeterli 
ve sağlıklı gıda ile beslemek 
için kırsaldan kentlere göç 
önleyerek, üretimi artırmak 
zorundayız.  Göçün önlenmesi, 
kırsaldaki refahın arttırılması, 
kültürel ve sosyal yaşamın 
geliştirilmesi ile mümkündür. 
Bunun için, kırsalda yer alan 
küçük ve orta ölçekli tarımsal 
aile işletmelerinin desteklen-
mesi, kültürel ve sosyal amaçlı 
yatırımların arttırılması gerekir. 
Diğer taraftan, değişen iklim 
koşullarına uyumlu bitkisel 
üretim ve yeni veya yeniden 
ortaya çıkabilecek salgın has-
talıklara dayanıklı hayvansal 
üretim planlanmalıdır. Bir 
toplumun gelişmişlik seviyesi 
fertlerinin tükettiği hayvansal 
gıdaların miktarı ile doğru 

orantılıdır. Ülkemizde tüketilen 
et, balık, süt, yumurta gibi de-
ğerli protein kaynakları mikta-
rının gelişmiş ülke verileri ile 
karşılaştırıldığında çok geride 
olduğu görülecektir. Ülkemiz 
geniş coğrafyası, iklim özellik-
leri ve üç tarafındaki denizleri 
ile hayvansal üretim açısından 
önemli bir potansiyele sahip 
olmasına rağmen yanlış 
tercihle uygulanan tarım 
politikaları nedeniyle hayvansal 
üretim geliştirilememektedir. 
Bunun sonucu insanlarımız 
dengeli beslenme için gerekli 
düzeyde hayvansal proteine 
ulaşamamaktadır. Dünyada 
yaşanan bu kadar büyük açlık 
tehlikesine rağmen ülke 
potansiyelinin değerlendirilerek 
hayvansal üretimin 
arttırılmaması bunun yerine, 

hayvansal protein açığının 
ithalat yolu ile karşılanmasının 
tercih edilmesi, ileride çok daha 
büyük açlık sorunlarını 
beraberinde getirecektir. Gıda 
güvencesi ve güvenliğinin 
sağlanmasında veteriner 
hekimlere önemli görevler 
düşmektedir. Gıda güvenliği ile 
ilgili riskin % 90'ı hayvan 
kökenli gıdalardan 
kaynaklanmaktadır. Bunun 
yanında zoonoz hastalıklar riski 
nedeniyle, hayvansal kökenli 
gıdalar halk sağlığı açısından 
özel öneme sahiptir. Bütün 
olumsuzluklara rağmen, 
topraklarına sahip çıkarak 
üretmeye çalışan, geleceğine 
sahip çıkan tüm gıda 
üreticilerine minnettarlarımızı 
sunar, Dünya Gıda Gününü 
kutluyorum. Dedi.

Trabzon Bölgesi (Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon) Veteriner Hekimler Odası Başkanı Vakfıkebirli hemşerimiz Erol Sayın, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü dolayısı ile ilgili açıklamada bulundu.

TOPKARA AİLESİNİN ACI GÜNÜ
akfıkebir ilçesinin eski Vesnafların-dan Hasan Topkara 

(85), bir süreden beri hastanede 
tedavi görmekte iken yaşam müca-
delesini kaybetti. Merhum Hasan 

Topkara'nın cenaze namazı 
14 Ekim 2018 Pazar günü ikindi 
namazına müteakip Vakfıkebir Mer-
kez Yeni Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Mısırlı Mahalle-

sindeki aile kabristanlığına defne-
dildi. Evli ve 6 çocuk babası olan 
Merhum Hasan Topkara amcamıza 
Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Vakfıkebir İlçesi Mısırlı Mahallesinden ilçenin eski esnaflarından Hasan Topkara (85), 
yaşlılığa bağlı olarak bir süreden beri tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

TRABZON'DA 10.ULUSLARARASI SANAT GÜNLERİ BAŞLADI

►17-22 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Sanat 
Günleri'ne Vali Yücel Yavuz'un 
yanı sıra il protokolü, sanatçılar 
ve vatandaşlar katıldı.  
Trabzon'un kültür, sanat 
alanında kendini ispatlayan bir il 
olduğunu ifade eden Vali Yücel 
Yavuz “10. Trabzon Sanat 
günlerimiz kapsamında 
yapılacak etkinliklerin hepsi 
birbirinden güzel. Sanat Günleri 
büyük bir özveri ve emekle 
yapılıyor. Sanatevi Başkanı 
Adnan Taç ve ekibi, bu işe 
gönül veren, bu işi kendisine 

hayat tarzı edinen çok kıymetli 
sanatçılarımız. Etkinlikler 
dolayısıyla ortaya koydukları  
emek için kendilerine teşekkür 
ediyorum. Bu konuyla ilgili  taraf 
olan kamu kurum ve kuruluşla-
rımızla birlikte  elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. İlimizin 
sanat potansiyeline rağmen 
fiziki alanlarımız yeterli değil. 
Ancak daha iyi olması için 
gerekli planlar yapılıyor. İlimiz, 
dışarıdaki Trabzon sevdası olan  
hemşerilerimiz ile birlikte 
kültüre, sanata ve hayata  
dokunan her alanda kendini 

ispatlamıştır. Nev-i şahsına 
münhasır bir şehir olarak 
Trabzon'un her alanda daha iyi 
olacağına inanıyorum.  Ülkemiz 
yeni bir yönetim modeli ve 
konseptle dünya üzerindeki 
gelişmeleri dikkate alarak 
eğitimde, sanatta, kültürde  ve 
sporda kısacası hayatın her 
alanında en iyi olma gayretiyle 
geleceğe güvenle bakıyor. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılında sanatın önemini 
bilen bir millet olarak birçok 
alanda olduğu gibi sanat 
alanında da potansiyelimizi en 
iyi şekilde ortaya koyacağız. 
Burada emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum.”şeklinde konuştu.

Trabzon Sanatevi tarafından 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Sanat Günleri başladı.

MUHTARLARIMIZ MİLLETİMİZİN SÖZLERİDİR
aşkan Muhammet Balta Bmesajında şunları söyledi; 

“Muhtarlık müessesesi; 
kültürümüzün ve toplumsal 
hayatımızın önemli yapı 
taşlarından olup, yerel 
demokrasinin en eski örneğini 
temsil etmektedir. Muhtarlık, 
fedakarlık ve sevgi gerektiren 
bir görevdir. Bizler, milletimize 
hizmetkarı olduğumuz ilk 
günden bu yana, 

muhtarlarımızla sık sık 
toplantılarla bir araya gelerek 
onların sorunlarını dinlemeye, 
taleplerini almaya özen 
gösteriyoruz. Biliyoruz ki; 
muhtarlarımızla koordineli 
çalışmak, yerelde kalkınma 
hamlelerini çok daha sağlıklı 
ve sistemli bir şekilde 
yapmamızın önünü açacaktır. 
Bu önemli günün Muhtarlar 
Günü olarak ilan edilmesinde 

büyük emeği geçen 
Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da büyük 
önem verdiği muhtarlık 
müessesi iktidarımız 
döneminde daha da 
güçlenerek itibar kazanmıştır. 
Vatandaşlarımızla aramızda 
iletişimi sağlayan, tüm 
çalışmalarımızın düzenli olarak 
yürütülmesinde canla başla 

çalışan muhtarlarımızın 19 
Ekim Muhtarlar Gününü 
kutluyor tüm muhtarlarımıza 
çalışmalarında kolaylık ve 
esenlikler diliyorum. Bu 
vesileyle başta kısa bir süre 
önce Hakkın rahmetine 
kavuşan, Hacıköy Mahalle 
Muhtarımız Mehmet Kuleyin 
olmak üzere ebediyete intikal 
eden tüm muhtarlarımıza Yüce 
Allah'tan rahmet diliyorum.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
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Dr. Zafer 
Kamiloğlu; Sıcak 
yaz günleri yerini 
yavaş yavaş 
sonbaharın ılık ve 
hafif rüzgarlı ilk 
günlerine yerini 
bırakıyor... İnsan 
vücudunun bu 
sıcaklık ve iklim 
değişikliklerine 
uyumu ise zaman 
alıyor. Bu uyum 
süreci ve soğuyan 
hava; nezle, 
farenjit, larenjit, 
grip, sinüzit, orta 
kulak iltihabı, 
bronşit ve zatürre 

gibi solunum sistemine ait enfeksiyon 
hastalıklarının görülme sıklığını da artırıyor. 
Öncelikle grip, genellikle hastayı yatıracak kadar 
vücut direncini düşüren bir seyir izleyebilir. 
Hastalığı taşıyan kişilerin öksürmesi, hapşırması 
ile havaya yayılan partiküllerle ya da doğrudan 
temasla (kapı kolları, telefonlar, bilgisayar 
klavyeleri vb.) grip toplum içinde son derece 
hızla yayılabiliyor. Yaşlılar, diyabet, kalp ve 
solunum sistemi hastalıkları gibi kronik 
hastalıkları olanlarda daha ağır seyredebilir ve 
zatürre gibi ikincil gelişen hastalıklara zemin 
hazırlayabilir. Bu nedenle Ekim-Kasım aylarında 
özellikle risk grupları başta olmak üzere tüm 
bireylere koruyuculuk düzeyi yüksek olan “grip 
aşısının” yaptırılması son derece önem taşıyor.
GRİP, ZATÜRRE İLE BİRLEŞİRSE TEHLİKELİ
Dr. Kamiloğlu, gribin kasım-mart ayları arasında 
daha yaygın olmak üzere tüm yıl boyunca 
önemli sağlık sorunu olarak karşımıza çıktığını, 
genç ve sağlıklı bireylerde çok önemli bir sorun 
oluşturmazken, yaşlılarda, kronik hastalığı 
olanlarda ve bebeklerde ise hayatı tehdit 
edebileceğini söyledi. Belirtilerin, virüsün 
alınmasından 1-4 gün sonra başladığını, 
genellikle 1 hafta içinde de kendiliğinden 
düzelebildiğini vurgulayan Dr. Kamiloğlu, "Gribi 
önemli hale getiren ise bağışıklık 
mekanizmasının da zayıflamasına bağlı, ek 
olarak gelişebilecek zatürre, kronik bronşitin 
alevlenmesi, kulak iltihapları gibi diğer 
enfeksiyon hastalıklarının tabloya katılmasıdır" 
diye konuştu.
GRİP AŞISI, 10-15 GÜN SONRA 
ETKİLİ OLUYOR
Hastalıktan korunmak için etkili bir yol olan 
aşının önemine değinen Dr. Kamiloğlu, grip 
aşısının her yıl, bir önceki yıl gribe neden olan 
virüsler göz önünde bulundurularak, bir sonraki 
yılın virüslerinin tahmin edilmesiyle 
hazırlandığını hatırlattı. Aşının koruyucu 
etkisinin, aşılamadan 10-15 gün sonra 
başladığını bildiren Kılçık, “Aşılanma zamanı 
ekim ayı başından kasım ortalarına kadar 
devam etmektedir. Gribe yol açan virüsler 
sıklıkla değiştiğinden her yıl grip aşısı tekrar 
yapılmalıdır. Aşıya ve yumurtaya karşı alerjisi 
olanlara, ateşi yüksek olanlara ve kronik 
hastalığı olanların hastalıklarının alevlendiği 
dönemlerde aşı yapılması uygun değildir” 
şeklinde konuştu.
MUTLAKA BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA 
YAPILMALI
Grip aşısının, seyrek de olsa alerjiye yol 
açabileceği için mutlaka bir sağlık kuruluşunda 
yapılması gerektiğini belirten Dr. Kamiloğlu, “Aşı 
gribe yol açmaz. Aşı uygulandıktan sonra 1-2 
gün süren kırgınlık oluşabilir. Aşıların çoğunda 
olduğu gibi grip aşısı da yüzde 100 koruyucu 
değildir. Ancak grip aşısı, sağlıklı genç erişkin-
lerde yüzde 70-90 arasında grip belirtilerini 
önleyebilir, hastalığın etkilerini azaltabilir, 
böylece iş-güç kaybını en aza indirir” dedi.
RİSK GRUBUNDA KİMLER VAR?
Grip aşısının öncelikle risk grubu olarak tarif 
edilen kişi ve gruplara yapılması gerektiğini 
ifade eden Dr. Kamiloğlu, riskli gruba girenleri 
şöyle sıraladı:“65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, 
önemli sağlık sorunları olanlar, ciddi kalp, 
akciğer, karaciğer, böbrek, kan, hormon 
hastalığı olanlar, yoğun tıbbi gözetim gereken 
ve hastaneye yatırılan hastalar, huzur evi, 
rehabilitasyon merkezi gibi bakım yapılan 
yerlerde uzun süre kalanlar, bağışıklık 
sisteminde sorun olanlar (HIV virüsü taşıyanlar, 
uzun süreli kortizon tedavisi, radyoterapi veya 
kemoterapi tedavisi görenler), 6 ay-18 yaş arası 
bebek, çocuk ve gençlerden uzun süreli aspirin 
tedavisi görenler, gebeliğinin ilk üç ayı grip 
mevsimine rastlayacak kadınlar, sağlık 
çalışanları.” Açıklamasında bulundu.

DR. KAMİLOĞLU; 
KiMLER 

GRiP AŞISI OLMALI?
Büyükliman Aile Sağlığı Merkezi Hekimle-
rinden Dr. Zafer Kamiloğlu, Grip Aşısı ve 
Grip Hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler 
hakkında açıklamada bulundu.

HiZMETLERiMiZiN TAMAMINI 
iKTiDAR PARTiSiNDEN ALDIK
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, gündem ve yerel seçimlerle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.   

   
 Başkan Refik Kurukız, “Göreve 
başladığımız günden itibaren 
iktidar partimizden, 
hükümetimizden yana hiçbir sıkıntı 
yaşamadım. Yaptığımız hizmetler 
için koşturduk, ekibimizle birlikte 
mücadele ettik. Ancak en ufak bir 
engellemeyle karşılaşmadık.  
Özellikle İçişleri Bakanımız 
Süleyman Soylu, Trabzon 
Milletvekilimiz Salih Cora, 
Muhammet Balta, Ayşe Sula 
Köseoğlu, Adnan Günnar ve 
Bahar Ayvazoğlu'nun sıcak ilgisini 
gördüm, görüyorum. Ben zaten 
esnafım. Yüksekokuldan, belediye 
binasına, vadi projesinden, 
mahalle yollarına kadar tüm 
projelerimizde Milletvekilimiz Salih 
Cora'nın imzası olduğunu hep 
söyledim. Sayın Bakanımız bizi 
çok seviyor, her türlü desteği 
veriyor demiştim. 
HEYECANI, GENÇLİĞİ, 
TECRÜBESİZLİĞİ 
 Yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel 
seçim atmosferinde bazı çıkışlar, 
söylemler olacaktır. Bu söylemler 
AK Parti'li, MHP'li, İYİ Parti'li, 
CHP'li ve SP'li seçmenle Refik 
Kurukız'ın arasına bir engel 
koyamaz. Refik Kurukız insanları 
seviyor, Şalpazarılıları seviyor. 700 
metrekare arsasını hiç 
düşünmeden ilçesine hizmet 
gelsin diye bağışlayacak kadar 
seviyor. Son dönemde yapılan 
polemiklere siyaset yapan bazı 
arkadaşlarımızın heyecanının, 
gençliğinin ve tecrübesizliğinin 
neden olduğunu düşünüyorum. 
Şalpazarı gelecek dönemlerde iyi 
siyasetçiler yetiştirecek. O 
heyecanı kendilerinde görüyorum. 
BELEDİYENİN ANONSLARI 
YAPILMASIN DİYE 
ÇALIŞANLAR OLDU 
Cumhur İttifakı döneminde Refik 
Kurukız'ın gösterdiği performansı 
görmeleri lazım. Refik Kurukız'ı 
eleştirirken biraz bunları dikkate 
almak lazım.  Seçimler için, 
referandum için sahada çalışma 
yaparken, AK Parti - MHP 
birlikteliğini nasıl anlattığımı, hangi 
mücadeleleri verdiğimi halkımız 
çok iyi biliyor. Birebir çalıştık, 
mahalle mahalle toplantılar yaptık. 
30 mahallede iftar programları 
düzenledik. Ramazan'da 
Şalpazarı Belediyesinin anonsları 

yapılmasın diye çalışan 
arkadaşlarımız vardı. 
ACABA BU İLÇEDE KRİPTO 
FETÖCÜ'LER Mİ VAR?
Zaman zaman şöyle düşünmüyor 
değilim. Acaba bu ilçede kripto 
Fetöcü'ler mi var? Bu ilçede her 
şey iyi giderken, MHP'li bir 
belediye başkanı tüm yaptığı 
hizmetleri AK Parti iktidarına mal 
ederken, Trabzon'umuzun çok 
kıymetli Milletvekillerine mal 
ederken, Bakanlarımıza, 
Cumhurbaşkanımıza mal ederek 

teşekkür ederken böylesine yersiz 
ithamlarda bulunulmasının 
sebebini anlayamıyorum.
GAZETECİ KENDİ TESPİTİNİ 
YAZMIŞ  
Bir yerel gazetenin yöneticileri 
Şalpazarı'ndan şahsımla yaptığı 
röportajın ardından, halka inmiş 20 
kişiyle de röportaj yapmışlar ve bu 
röportajın sonucunda halkımızın 
tamamı mevcut Belediye Başkanı 
Refik Kurukız'dan memnun. 
Halkımızın görüşüne göre daha 
fazlası yapılabilirdi şeklinde 
gazetecinin kendisinin bir 
değerlendirmesi olmuş. Bunu 
anlamadan bana mal etmeye 
kalkışıyorlar. 
BU HİZMETLER ALTI AYDA 
YAPILMADI 
Siyaset yapmak isteyen bir 
arkadaşımız 'Beceriksizsin 
Başkan' diyor. 30 Mart itibariyle 
tüm saydığım hizmetler altı ayda 
olmadı. Bir yılda da olmadı.  Bu 
ilçenin beş yıl önce yüksekokul 
diye bir derdi var mıydı? Bu ilçenin 

öğretmenevi, vadi projesi, belediye 
binası, köy yollarının beton asfalt 
yapılması, ilçe stadyumu diye bir 
derdi var mıydı? Bu hizmetler 4,5 
yıl içerisinde oldu. Bunları 
peşinden birileri koşturdu. 
Belediye Başkanı ve ekibi, önceki 
başkanlarımız Metin Günay, Murat 
Topkara ve şimdi ki İlçe 
Başkanımız Zeki Çabuk hep 
beraber koşturduk. Bu ülkede tek 
partili bir iktidar var. Koalisyon 
olmamış. Elbette bu hizmetlerin 
tamamını biz iktidar partisinden 

aldık. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızdan, Sayın Başbakanları-
mızdan, Sayın İçişleri 
Bakanımızdan, Sayın diğer 
Bakanlarımızdan, Sayın Trabzon 
Milletvekillerimizden aldık. 
HALKIMIZ TAKDİR EDECEK 
Gecemizi gündüzümüze katarak 
bu hizmetlerin beşinden koştuk. 
Başarısızsın derken bu hizmetler 
gelmişse en azından bu 
emeğimize saygı duyması 
gerekirdi. Biz başarılı mıyız? 
Başarısız mıyız? Halkımız bunu 
30 Mart 2019'da takdir edecek 
zaten.   Siyaset yapmak isteyen 
bu kardeşlerimize önerim şudur; 
Şalpazarı'nın 11 bin civarında 
nüfusu var. Bu ilçenin dışında 
yaşayan 104 bin insanımız var. Bu 
insanlarımız hizmet bekliyor. 
Çekişme, tartışma hiç beklemiyor. 
Sen şöyleydin. Ben böyleydim. 
Dedikodularının hiç kimseye yararı 
olmaz. Şalpazarı yıllarca hizmet 
alamadıysa bu sıkıntılardan dolayı 
alamadı.

NASIL HİZMET ALMADIM 
DİYEBİLİRİM 
Benim partim yok. Ben MHP'den 
seçilmiş bir Belediye Başkanıyım. 
Gururla söyleyebilirim. Türk Milli-
yetçiyim, okuldan beri Ülkücüyüm. 
Yolumda belli, çizgimde belli. 
Hiçbir dönem MHP'yi övmedim, 
anlatmadım. Ben hizmet aldığım 
parti olan AK Parti'yi anlattım. Ben 
Salih Cora'yı, Muhammet Balta'yı, 
anlatmam da, Türk Milletinin gu-
ruru İçişleri Bakanımıza teşekkür 
etmemde ne sakınca var?  Nasıl 
hizmet almadım, yapmadılar 
diyebilirim. Bir buçuk ay önce 
yapılan Şalpazarı Bağbozumu 
Festivali'nde MHP İl Başkanımızın 
huzurunda Milletvekilimiz Salih 
Cora'nın hakkını teslim ettim.
KİMSEYE AYRIM YAPMAM 
Allah nasip eder seçime girersem 
de yine çıkar anlatırım. Bundan 
rahatsız olmam, gocunmamda.  
Gerekiyorsa tüm siyasi 
partilerimize giderim. Ben hiç 
kimseyi sen şu partilisin diye 
ayıramam. Hele hele hizmet 
noktasında hiç ayıramam. Refik 
Kurukız esnaflıktan geliyor. 
Belediye Başkanlığını bıraktığında 
dükkanına vardığında sen AK 
Partilisin, sen CHP'lisin, sen İYİ 
Partilisin diyerek onlara mal 
satmayacak mı? İnsan odaklı 
çalışıyorum. Halka hizmet Hakka 
hizmettir” dedi.
AYAK OYUNLARI İLE BAŞKAN 
OLMADIM 
Yerel seçimlerle ilgili görüşlerini de 
açıklayan Başkan Kurukız, “Bir 
dönemdir Belediye Başkanlığı 
yapıyorum. Yüce Allah nasip etti 
ilçeme hizmet etme imkanı 
yaşadım. Refik Kurukız'ı, Refik 
Kurukız yapan öncelikle 
Şalpazarılılardır. Benim o 
insanlara hizmet borcum vardı.  
Elimden geleni yaptım, vicdanım 
rahat. İttifak görüşmeleri devam 
ediyor. Sonucu ne olur bilemem. 
Benim partim bana hangi görevi 
verirse ona uyarım. İttifak 
çerçevesinde alınacak olan her 
türlü karara uyarım. Şalpazarı'nın 
güzel değerli insanlarına hizmet 
etmek nasip kısmetse boynumuz 
kıldan incedir. Herkese şunu 
bilmedir ki; Refik Kurukız ayak 
oyunları ile belediye başkanı 
olmadı. Belediye başkanı olmak 
içinde hiçbir zaman ayak oyunları 
ile uğraşmaz” diye konuştu. 

HER ZAMAN DESTEK 
GÖRÜYORUM 

Türk Dünyası İşbirliği Haftası 
kutlamaları ve Uluslararası 

Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY)'un kuruluşunun 25. 
yılı çerçevesinde Trabzon'da çeşitli 
etkinlikler düzenleniyor. Türk dili 
konuşan 14 Türk Cumhuriyetinin 
Kültür Bakanlarının oluşturduğu, 
TÜRKSOY Daimi Konseyinin 
müşterek sarayı olan Türk Otağı, 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 
tarihi belediye binasında oluştu-
rulan Türk Otağı'nın açılışında 
katılımcılara seslenen Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Türk 
Otağı'na ev sahipliği yapmanın 
kendileri için çok büyük bir mutlu-
luk olduğunu söyledi. TÜRK-

SOY'un Türk dünyası için çok 
önemli çalışmalar icra ettiğine 
değinen Gümrükçüoğlu, “Öncelikle 
TÜRKSOY'a bu sempozyumu 
Trabzon'umuzda yapma ve 
dünyaya Trabzon'umuzdan mesaj 
vermeyi tercih ettikleri için tarihi 
şehrimiz adına teşekkür ediyorum. 
Türk dili konuşan 14 Türk Cumhu-
riyetinin Kültür Bakanlarımızın 
oluşturduğu TÜRKSOY Daimi 
Konseyinin müşterek sarayı olacak 
olan, tarihi belediye binamızdaki 
bu salon hepimiz için büyük 
öneme haiz olacaktır” dedi.
TÜRK DÜNYASI ADINA 
TRABZON'A TEŞEKKÜR ETTİ
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Düsen Kaseniov ise 
Trabzon'da bulunmaktan mutluluk 

duyduklarını söyledi. Kaseniov, 
“Türk Dünyası İşbirliği Haftasının 
en güzel noktası burada olmak. 
Türk Dünyası adına Trabzon'a çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
TÜRK OTAĞI İÇİN TRABZON'UN 
SEÇİLMESİ GURUR 
VESİLESİDİR
Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise 
TÜRKSOY'un, Türk Dünyası için 
yaptığı çalışmalarının önemine 
dikkat çekti. Türkiye Cumhu-
riyetinin, Türk dünyasında birlik ve 
beraberliğin en üst düzeyde 
yürütülmesi için ciddi çalışmalar 
içinde olduğunu ifade eden Vali 
Yavuz, “Trabzon'umuz çok güzel 
bir şehrimiz. Türk Otağı için 
Trabzon'un seçilmesi bizim için 
gurur vesilesidir. Ülkemiz, Türkî 
cumhuriyetler içinde birlik ve 
beraberliğin en üst düzeyde 
sürdürülmesi için yoğun gayret 
sarf ediyor. TÜRKSOY'un 
çalışmaları takdir ediliyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum” ifadelerini 
kullandı.Konuşmaların ardından 
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 
tarihi binasında oluşturulan Türk 

Otağı, hizmete açıldı. Törende; 
Vali Yavuz, Başkan Gümrükçüoğlu 
ve TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Kaseinov'un yanı sıra Türk Keneşi 
Aksakallılar Meclisi Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa İsen, TÜRKPA Genel 
Sekreteri Altınbek Mamayusufov, 
TÜRKSOY Genel Sekreter 
Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, 
TDMMB Genel Sekreteri Dr. İlyas 
Demirci, TDMMB Trabzon 
Temsilcisi Saim Adanur, Avrasya 
Yazarlar Birliği Başkanı Yakup 
Ömeroğlu, Trabzon Barosu 
Başkanı Av. Sibel Suiçmez, Türkî 
devletin yetkilileri, kamu kurumları 
ve STK'ların temsilcileri ile 
vatandaşlar hazır bulundu.

TÜRK OTAĞI, TARİHİ BELEDİYE BİNASINDA HİZMETE AÇILDI
Türk Dünyası İşbirliği Haftası kutlamaları çerçevesinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)'un, Türk Dili 
konuşan 14 Türk cumhuriyetinin Kültür Bakanlarının oluşturduğu Daimi Konseyinin müşterek sarayı olan Türk Otağı, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasında hizmet açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu, “Türk Otağı'na ev sahipliği yapmak Trabzon'umuz için büyük mutluluktur” dedi.
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BÜYÜKLİMAN MAHALLESİ 
ŞANTiYE GiBi

> Vedat FURUNCU 3'de

Vakfıkebir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
Amatör Spor Haftası etkinlikleri 08–14 Ekim 2018 tarihleri arasında 
Vakfıkebir ilçesinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

> Abdulkadir AYNACİ 3'de

Büyükliman Mahallesinde Vakfıkebir Belediyesi tarafından parke taşı döşeme 
çalışmalarına başlanıldı. Mahallede bir yandan Hasan Cemil Güç Caddesinde 
toprak işleri, sanat yapıları, yağmur suyu (drenaj hattı), çevre düzenlemeleri 
ve parke taşı döşeme işlerini kapsayan projenin yapım çalışmaları sürerken 
diğer yandan Vakfıkebir Belediyesi ara sokakları parke taşı döşüyor. 


